Door De-Kering naar rustiger vaarwater
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GOES - De-Kering, Maatschap voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg, is sinds 1 april 2010 gevestigd in het Stationspark in Goes.
Afgelopen vrijdagmiddag werd de praktijk geopend.
Door Allegonda Jopse
De eerste doorverwijzingen kregen ze al de eerste dag, 1 april, binnen. Want ook
al is Zeeland een nieuw werkgebied voor de vijf maten, ze hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt en onder meer contacten gelegd met mogelijke
doorverwijzers. De twee psychiaters Geert de Bruyn (37) en Artin Khayri (40) en
de drie sociaalpsychiatrische verpleegkundigen (spv’ers) Anita Eerland (44),
Riemer van der Wal (49) en Henk Verstraten (51) hebben vorig jaar besloten de
handen ineen te slaan en de maatschap voor geestelijke gezondheidszorg op te
zetten. Alle vijf hebben ze al vele jaren ervaring in de geestelijke
gezondheidszorg waar ze elkaar hebben leren kennen. De naam van de praktijk
hebben ze al brainstormend verzonnen. “Het is net als de Oosterscheldekering”,
legt De Bruyn uit. “Met aan de ene kant het woelige water en aan de andere het
rustige vaarwater hopen we dat cliënten door middel van onze hulp ook vanuit
het soms woelige water naar rustiger vaarwater gaan.”
Speciaal
Juist de combinatie van psychiaters en spv’ers maakt hun praktijk zo speciaal.
“Als iemand naar onze praktijk wordt doorverwezen vindt er eerst een
intakegesprek plaats met de spv’er en aansluitend met de psychiater”, legt
Eerland uit. “Vervolgens wordt er in overleg met de cliënt een behandelplan
opgesteld. Het ligt er dan aan wat het probleem is en wie van ons gaat
behandelen. Dat kan alleen de psychiater of de spv’er zijn maar een combinatie
van beiden zal ook vaak voorkomen.
Voor bepaalde ziektes en problemen en indien er medicijnen nodig zijn is de
behandeling bij de psychiater nodig. Een spv’er bekijkt het totaalplaatje van de
cliënt. Mocht het zo zijn dat iemand ook financiële problemen heeft door de
ziekte dan zal de spv’er ook kijken welke stappen ondernomen kunnen worden
om die op te lossen. Bij bijvoorbeeld een vrouw die overspannen is en twee
kleine kindjes heeft zullen we ook goed de kinderen in de gaten houden en indien
nodig daarvoor hulp regelen of doorverwijzen naar andere hulpverleners.”
Geen wachttijden
Het voordeel van De-Kering is dat er geen wachttijden zijn. Juist in de geestelijke
gezondheidszorg is het van essentieel belang dat hulp snel geboden kan worden.
Om voor behandeling en vergoeding ervan in aanmerking te komen is een
doorverwijzing van bijvoorbeeld een huisarts of een psycholoog noodzakelijk.
Met bijna alle zorgverzekeraars heeft De-Kering een contract en worden de
behandelingen volledig vergoed. Ook de duur van de behandeling wordt niet
beperkt. Indien een aantal jaren behandelingen nodig zijn dan vormt dat geen
probleem voor de vergoeding. “Het mooiste van het werk is het contact met
mensen”, vertelt Eerland enthousiast. “Het is prachtig als mensen zich door onze
hulp beter gaan voelen en zelf beter in staat raken hun problemen te hanteren.”

